
WZÓR UMOWY nr …../……Sz/ …… 
  
W dniu ……………………………….. r. w Poznaniu pomiędzy:  
Województwem Wielkopolskim al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778-13-46-888                                                   
- Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51  
zwanym w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………..                - …………………………………………………………  
a 
……………………………………………………………………………………………………………………  
  
zwanym w treści niniejszej umowy "WYKONAWCĄ" reprezentowanym przez: ………………………………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1  
Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zleca,                                  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:  
Usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach  
zgodnie ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia.  

 
§ 2  

Termin realizacji zamówienia: od 15 marca 2021 r w ciągu maksymalnie 35 dni kalendarzowych  
 

§ 3  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zbieranie odpadów z pasa drogowego wynagrodzenie, zgodnie  

z ofertą Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie za 1 km zbierania odpadów z  pasa drogowego na całej jego szerokości (strona L i P 

zgodnie z km dróg wojewódzkich) wynosić będzie : …….. zł netto  
Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty …………… zł brutto  
(słownie: ………………………………………………………………………………./100 ).  

3. Zamawiający gwarantuje wykonanie zakresu usług za minimum 60% wynagrodzenia podanego w § 3  
ust.2.  

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust. 1 powyżej  pozostaje niezmienne w czasie trwania umowy.    
 

§ 4  
1. Szczegółowy zakres usług będzie na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego  

w formie pisemnej.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania prac będących przedmiotem niniejszej umowy  

na zlecenie określające zakres rzeczowy oraz termin realizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.  
3. Rozpoczęcie oraz zakończenie usługi Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (pismo lub mail).  
4. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru 

i sporządza protokół odbioru,  który podpisują strony umowy.  



5. Czas reakcji od momentu przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę (pismo lub mail ) do czasu faktycznego 
rozpoczęcia  usługi zbierania odpadów z pasa drogi będzie wynosił: ………….. dni kalendarzowych. 

6. Ilość dni kalendarzowych na wykonanie zlecenia przez Wykonawcę od czasu faktycznego rozpoczęcia 
zadania wynosić będzie ……….. dni. 

7. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wywołane działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową w stosunku  
do osób trzecich i Zamawiającego.  

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić 
odbioru,  wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.  

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.  

 
§ 5  

1. Podstawą do rozliczeń będzie protokół odbioru sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego                               
i Wykonawcy po wykonaniu usługi. 

2. Wynagrodzenie jakie zostanie zapłacone Wykonawcy zależne będzie od zakresu rzeczowego i ilościowego 
odebranych przez Zamawiającego prac wyliczonych ściśle na podstawie cen jednostkowych w formularzu 
cenowym załączonym przez Wykonawcę do oferty.  

3. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi po wykonaniu usługi 
potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie wystawionej faktury VAT.  

4. Faktury należy wystawić na adres:   
Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888   
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51 61-623 Poznań  i dostarczyć do 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły. 

5. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni 
od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………….……..  
7. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 7781346888 .  
8. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
9. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 7 niniejszej 
umowy.  

§ 6  
1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących prace fizyczne. 
2. Obowiązek  określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                    

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 
o pracę osoby o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, złoży Zamawiającemu wykaz osób o których 
mowa w ust. 2 powyżej zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                  



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych       
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 
Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących 
zadanie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Wykonawca zobowiąże osoby do podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności Zamawiający, wstrzyma wykonanie 
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
§ 7  

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:  
a) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia w wysokości 0,2 % wartości danego zlecenia, za każdy 

dzień opóźnienia, ponad termin, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.   
b) za niedotrzymanie terminu realizacji zlecenia w wysokości 0,2 % wartości danego zlecenia, za każdy 

dzień opóźnienia, ponad termin, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy. 
c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości 

danego zlecenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia 
wad, wyznaczonym przez Zamawiającego.  

d) za każdorazowe stwierdzenia niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane w § 6 ust.1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości  
300,00 zł brutto 

e) za odstąpienie od  niniejszej umowy przez jedną ze stron z przyczyn  leżących po stronie  Wykonawcy, 
w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia  brutto, o której mowa w § 3 ust.2. niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną  
ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia 
brutto , o którym mowa w §3 ust.2  niniejszej umowy. Kara nie zostanie naliczona w przypadku określonym 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia pokrycia pozostałej 
części szkód, na zasadach ogólnych.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
§ 8  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.  



2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta,  
chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

§ 9  
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego  
ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego.    

§ 10  
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego  
oraz Kodeksu Cywilnego.  

§ 11  
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 
a 1 otrzymuje Wykonawca.  
  
    ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 


